VIII. DA MATRÍCULA
Devido ao cenário incerto da pandemia aliado ao valor de inovação, que faz parte da cultura
do UnitedHealth Group, declaramos que o processo de matrícula do Programa de Residência
Médica 2021, se dará em sua maior parte online ou remotamente, conforme as orientações
expressas abaixo:
O resultado geral de classificação não é considerado chamada de convocação publicada.
A pessoa aprovada deverá acompanhar sua respectiva chamada via site da Edudata
www.edudata.com.br, confira adiante o cronograma de datas das chamadas.
A pessoa aprovada que tiver seu nome convocado em chamada vigente, terá o prazo de 24
horas (corridas), a contar da publicação da chamada, para manifestar virtualmente seu
interesse na matrícula. Após este período encerra-se a vigência da chamada.
A manifestação do seu interesse na matrícula se dará através de e-mail. Confira na tabela 02 o
endereço de e-mail correspondente a unidade hospitalar de sua vaga. Seu manifesto de
interesse deve constar o texto padrão abaixo:
Eu, NOME COMPLETO PESSOA APROVADA), contato telefônico principal: (XX) XXXXX-XXXX, confirmo
meu interesse na vaga a qual fui convocado(a) na chamada publicada na data __/__/_____, no
site da Edudata, para o Hospital NOME DO HOSPITAL, especialidade de residência médica NOME
ESPECIALIDADE. Tenho ciência de que, a partir do envio desta manifestação, devo seguir as
orientações dos profissionais do UnitedHealth Group, e que devo cumprir com a entrega de
todos os documentos, procedimentos e prazos determinados por este edital ou pela empresa,
para a conclusão de minha matrícula.
Ao manifestar seu interesse na matrícula, a pessoa aprovada deverá aguardar por até 5 dias
úteis o contato telefônico dos profissionais corporativos do UnitedHealth Group. O Contato
será preferencialmente pelo telefone informado na sua manifestação de interesse via e-mail,
em caso de impossibilidade de contato, fique atento ao seu endereço eletrônico, pois nosso
time poderá fazer tentativas de contato por lá. Esta equipe que entrará em contato no prazo
acima mencionado, conduzirá com todas as orientações detalhadas, a seguintes etapas
mandatórias para conclusão da matrícula:
1) Exame de saúde ocupacional
2) Abertura de conta salário
3) Entrega online de documentos (confira mais detalhes em Documentos Exigidos
deste edital).
Será considerado eliminada a pessoa aprovada que não cumprir em sua totalidade as
orientações e prazos acima mandatórios. Fica a critério de normas regidas pelo UnitedHealth
Group as escolhas das instituições para executar os passos acima.
Em caso de desistência da vaga, a pessoa aprovada desistente deverá declarar através de email a formalização de sua desistência. Confira na tabela 02 o endereço de e-mail
correspondente a unidade hospitalar de sua vaga.
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Será considerado desistente e/ou eliminado(a):
1. As manifestações de desistências recebidas por e-mail no prazo de 24 horas (corridas),
a contar da publicação da chamada ao qual houve a convocação.
2. A ausência de manifestação de interesse da pessoa aprovada no prazo de 24 horas
(corridas), a contar da publicação da chamada ao qual houve a convocação.
Reforçamos que a não manifestação de interesse formal (e-mail) da pessoa aprovada, no prazo
descrito acima, em que seu nome foi convocado na chamada vigente, implicará na perda da
vaga automaticamente, dando à gestão do programa de Residência Médica do UnitedHealth
Group a autonomia para seguir com os candidatos subsequentes em chamadas posteriores.
Confira abaixo o cronograma de chamadas:

CRONOGRAMA DE CHAMADAS DE CONVOCAÇÃO
DATA
05/02/2021
09/02/2021
11/02/2021
02/03/2021
17/03/2021

CHAMADA DE CONVOCAÇÃO

Horário Previsto
Publicação
Chamadas*

Previsão de início**

9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM

01/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
16/03/2021
05/04/2021

1ª CHAMADA DE CONVOCAÇÃO
2ª CHAMADA DE CONVOCAÇÃO
3ª CHAMADA DE CONVOCAÇÃO
4ª CHAMADA DE CONVOCAÇÃO
5ª CHAMADA DE CONVOCAÇÃO

*Problemas sistêmicos podem variar este horário. Neste caso permanece o prazo de 24 horas, a contar da publicação
da chamada, para manifestações de interesse e/ou desistências.
**Entradas previstas apenas para aqueles que cumprirem todas as orientações de matrícula publicadas neste edital.
Qualquer atraso, documentação faltante ou inválida, poderá acarretar em postergação para a janela de entrada
seguinte, limitando-se a última declarada acima, ou eliminação.

Tabela 02: Contatos para manifestação de Interesse:
HOSPITAIS SIGNATÁRIOS
Centro de Estudos do Hospital Pró-Cardíaco Rua General Polidoro, 192/ 1º andar, Botafogo.
Rio de Janeiro / RJ Tel.: (21) 2131-1444/ 2528-1442 - FOCAL UNIDADE: Viviane Faria
Messeder- viviane.messeder@procardiaco.com.br
Secretaria do Hospital Paulistano- Rua Martiniano de carvalho, 741- Bela Vista- São Paulo -SP
Tel.: (11) 3016-1000 - FOCAL UNIDADE: Setor de Ensino UHG Brasil: Raphael Zenatti
rzsilva@uhgbrasil.com.br/ Cristiana Lunardi Perroni: cristiana.perroni@uhgbrasil.com.br
ICEP do Hospital Samaritano de São Paulo – Rua Tupi, 535 – 9º Andar – Santa Cecília – São
Paulo-SP Tel.: (11)3821-5721 - FOCAL UNIDADE: - Maria Vanússia da Costa Nunesmaria.nunes@samaritano.com.br
Centro de Estudos do Hospital Samaritano - RJ. Rua Bambina, 98 – Botafogo – Rio de Janeiro.
Tel: (21) 3444-1395. - FOCAL UNIDADE: - Cyro José de Moraes MartinsCyro.martins@hsamaritano.com.br
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Hospital Alvorada - Setor de Relacionamento Médico/ 9º andar. Av. Ibirapuera 1942,
Indianápolis, São Paulo Setor de Ensino UHG Brasil: Raphael Zenatti
rzsilva@uhgbrasil.com.br/ Cristiana Lunardi Perroni: cristiana.perroni@uhgbrasil.com.br
Américas Medical City Avenida Jorge Curi, 550, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro / RJ Tel.: (21)
2131-1444/ 2528-1442 - FOCAL UNIDADE: Setor de Ensino UHG Brasil: Raphael Zenatti
rzsilva@uhgbrasil.com.br/ Cristiana Lunardi Perroni: cristiana.perroni@uhgbrasil.com.br
Hospital Samaritano Paulista - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1895 - Bela Vista, São Paulo - SP,
01317-002 – Tel.: (11) 2827-5000 - FOCAL UNIDADE: Mariana Yumi Okadamariana.okada@samaritanopaulista.com.br
RH Hospital Pasteur – Av. Amaro Cavalcanti, 495, Mezanino - Méier - Rio de Janeiro – RJ Tel.:
(21) 2104-4400 - FOCAL UNIDADE: Dayana Oliveira dos Santos- daysantos@uhgbrasil.com.br

Hospital Ana Costa – Divisão de Ensino/COREME – Rua Amazonas, 143, 10° andar. Bairro
Campo Grande – Santos-SP Tel.: (13)3226-9243 - FOCAL UNIDADE: Andrea Baetaandrea.baeta@anacosta.com.br
Hospital Pitangueiras – Rua das Pitangueiras, 651, Vianelo, Jundiaí, SP, CEP 13207-270 Tel:
xxx - FOCAL UNIDADE: Setor de Ensino UHG Brasil: Raphael Zenatti
rzsilva@uhgbrasil.com.br/ Cristiana Lunardi Perroni: cristiana.perroni@uhgbrasil.com.br
Amil Espaço Saúde – SP – Rua Arquiteto Olavo R Campos, 105 – Morumbi – São Paulo – SP.
Tel: (11) 97087-3379 - FOCAL UNIDADE: Adriana Piotto Hespanhol –
adriana.hespanhol@amil.com.br
IX. DOCUMENTOS EXIGIDOS:
A entrega de todos os documentos é condição obrigatória para seguimento no processo de
matrícula e ingresso no programa. A entrega dos documentos será feita de forma online
através de uma plataforma que terá o acesso disponibilizado no decorrer do processo de
matrícula pelo time do UnitedHealth Group, ou de qualquer outra forma a ser determinada
pela empresa. A falta de qualquer dos documentos inviabiliza a finalização do processo e
elimina o candidato(a).
Antecipamos a atenção para os documentos a seguir:
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS): É obrigatória a apresentação do
documento válido e com espaço para anotações. Não será aceito protocolo de pedido de
confecção do documento.
- CRM emitido no UF correspondente ao local de trabalho: É obrigatória a apresentação do
documento válido e emitido no UF de trabalho. Não será aceito protocolo de pedido de
transferência.
- Comprovante do PIS: É obrigatória a apresentação do comprovante emitido junto à CAIXA
Econômica Federal, Cartão Cidadão ou Bolsa Família.
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A apresentação de toda a documentação exigida é de total responsabilidade da pessoa
aprovada.
X. DO INÍCIO DO PROGRAMA
1. DATA: 01/03/2021
2. Horário: 08 horas.
3. Local: o Local será informado individualmente à cada pessoa matriculada com até
48h de antecedência da data de início.
4. O candidato matriculado que não comparecer na instituição ofertante do Programa
de Residência Médica no seu respectivo dia de início, será considerado desistente e
automaticamente eliminado do processo seletivo, sendo convocado o próximo candidato da
lista classificatória.
5. Em caso de não preenchimento da totalidade das vagas em 01/03/2021, o programa
terá continuidade em datas de início futuras, conforme sugerido no cronograma de chamas de
convocação.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021

Raphael Zenatti Monteiro da Silva
Gerente Nacional de Ensino e responsável pelas Residências Médicas UHG Brasil
André Volschan
Coordenador COREME Hospital Pró-Cardíaco
Mariana Monteiro
Coordenadora COREME Hospital Paulistano
Expedito Eustáquio Ribeiro da Silva
Coordenador COREME Hospital Samaritano Paulista
Cyro Martins
Coordenador COREME Hospital Samaritano Botafogo
Luciana Feltran
Coordenadora COREME Hospital Samaritano São Paulo
Ruy Barbosa
Coordenador COREME Hospital Alvorada Moema
Rogerio Dedivitis
Coordenador COREME Hospital Ana Costa
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Marcelo Biaggio Solano
Coordenador COREME Hospital Pasteur
Danilo Fernando Costa Duarte
Coordenador da COREME do Hospital Pitangueiras
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